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Uw klant kan bij arbeidsongeschiktheid in verschillende inkomenssituaties belanden. Deze situaties
COACHINGen kunnen grote gevolgen hebben op de betaalbaarheid van
kunnen
onderling erg verschillen
COACHING
de hypotheek. De AFM eist dat u inzicht geeft in de gevolgen op het inkomen bij verschillende
scenario’s. Uw klant kan hierdoor beter inschatten wat zijn risico’s zijn bij arbeidsongeschiktheid.
Dit leidt uiteindelijk tot een beter klantprofiel.
AFM voorbeeld uitwerking verschillende scenario’ s

1. Volledig
arbeidsongeschikt
Callas
Safety
Coaching

2. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt | Niet in staat om nog werk te verrichten
3. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt | Wel in staat om voor een deel te werken

Kansen op scenario’s (Op basis van WIA instroomcijfers UWV)
Callas
A. Volledige arbeidsongeschiktheid (IVA)
Safety
Coaching
B. Volledige niet-duurzame arbeidsongeschiktheid (WGA >80%)

KANS
21,3%
53,2%
25,5%

C. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA 35%-80%)

las

KANS

Indien er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de kans op
D. Volledig kunnen werken (100% benutting RVC)
E. Gedeeltelijk kunnen werken (1% tot 100%)
F. Niet kunnen werken (0% RVC)
Kans op benutting RVC
S abij
f ewerkgever
t y Coaching
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4,5%
38,9%
56,6%

Kans op benutting RVC bij werkgever
Percentage arbeidsongeschiktheid

Percentage
arbeidsongeschiktheid

Benutting restverdiencapaciteit (RVC)

Benutting restverdiencapaciteit (RVC)
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Volledig tijdelijk
(WGA > 80)
53,2%

Gedeeltelijk
(WGA 35-80)
25,5%

Niet
56,6%

Kans op benutting
RVC bij werkgever

Minder dan
de helft
20,8%

Overheid
tot 2.500 werknemers
tot 1.000 werknemers

tot 250 werknemers

tot 50 werknemers

21,3%
Volledig duurzaam (IVA)

4,5%
Volledig

18,1%
Meer dan
de helft

tot 10 werknemers
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Kansen op werk
De kans op werk bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is sterk afhankelijk van de grootte van de
huidige werkgever. Hoe meer verschillende functies er worden uitgeoefend, hoe groter de kans op werk.
Bij kleinere werkgevers is de kans op passend werk vrijwel nihil.
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De inkomensgevolgen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kunnen desastreus zijn. Dit
heeft alles te maken met de kans op passend werk binnen de huidige werkkring. Hoe groter
de huidige werkgever (hoe meer beschikbare functies), hoe groter de kans op passend werk.
Indien de huidige werkgever geen passende functies heeft volgt veelal ontslag (WW). De kans
op het vinden van passend werk op de arbeidsmarkt voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte
blijkt erg moeilijk. Niet of onvoldoende werken betekent na verloop van tijd echter een forse
inkomensterugval naar 28% tot 50,75% van het minimumloon.
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